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Para a prevenção do COVID-19 

NOVOS CUIDADOS NA DEPOSIÇÃO DOS 
RESÍDUOS 

 

Durante o combate à pandemia a Algar S.A. apela à população para que todos cumpram novas 

regras no manuseamento do lixo doméstico: 

 1. Se tiver, na sua família pessoas infetadas (ou com essa suspeita) lembre-se que os seus 

resíduos também podem estar infetados. Nesse caso deverá: 

 Colocar os resíduos em sacos de lixo resistentes e descartáveis, com enchimento até 2/3 

(dois terços) da sua capacidade – não encher totalmente os sacos; 

 Os sacos devidamente fechados devem ser colocados dentro de um segundo saco, 

devidamente fechado, e este deve ser depositado no contentor de lixo comum (resíduos 

indiferenciados). 

 Os sacos devem ser sempre colocados dentro do contentor – não deixe o saco no chão. 

Se estiver cheio, coloque no contentor mais próximo ou utilize quando estiver 

disponível. 

 2. Para além disso, as máscaras, luvas e lenços devem ser sempre colocados no contentor do 

lixo comum. 

Os trabalhadores da Algar continuam todos os dias a contribuir para a limpeza das nossas ruas, 

através da recolha seletiva, e a garantir o tratamento dos nossos resíduos. A melhor forma de 

lhes agradecer é partilhar e cumprir estas regras e ser compreensivo para com as adaptações à 

recolha que o seu município e a Algar poderão ter de fazer. 

 

Sobre a Algar 

A Algar - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., é a entidade responsável, no 

Algarve por assegurar o tratamento e valorização de resíduos urbanos, da forma 

ambientalmente mais correta e economicamente sustentável, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida e do ambiente. 
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O sistema de tratamento e valorização de resíduos da Algar integra as seguintes atividades: 
Recolha Seletiva; Transferência de Resíduos; Triagem de Materiais Recicláveis; Aproveitamento 
Energético do Biogás produzido em Aterro Sanitário; Compostagem de Resíduos Verdes e o 
Tratamento em Aterro Sanitário dos resíduos sólidos urbanos entregues pelos Municípios de 
Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, 
Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 
 
Anualmente a empresa valoriza e trata mais de 400 mil toneladas de resíduos urbanos, 
servindo uma população de cerca de 440 mil pessoas distribuídas por 16 municípios. 
 

Informações: Maria João Carolino|Telefone: 289 894 480| E-mail: gci@algar.com.pt  
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